Kunów, dnia 21.07.2020 r.
Znak sprawy: ZP.I.271.6.2020
Do wszystkich Wykonawców post. znak: ZP.I.271.6.2020
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.6.2020 w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy
Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.” (Nr ogłoszenia w BZP:
561933-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.)
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ
Gmina Kunów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)
poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 18.07.2020 r. (data
wpływu do Urzędu 20.07.2020 r.) wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie opony
pochodzące od pojazdów o DMC do 3,5 Mg.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje odbiór opon pochodzących od
pojazdów o DMC do 3,5 Mg.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie obowiązku wyposażenia tylko i wyłączne w odpowiednie
pojemniki:
- nieruchomości jednorodzinnych (pojemniki do zbierania odpadów z tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali),
- nieruchomości wielorodzinnych:
a)
w kolorze niebieskim do zbiórki papieru i tektury,
b)
w kolorze brązowym do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza obowiązek wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych
w pojemniki o pojemności 240 l do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych oraz metali, oraz w zabudowie wielorodzinnej wyposażenia altan
w pojemniki:
•
w kolorze niebieskim - do zbiórki papieru i tektury,
•
w kolorze brązowym – do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza korzystanie przy zabudowie

wielorodzinnej z pojemników na odpady segregowane (żółty, zielony, niebieski) o pojemności
1100 litrów – spełniające normy PN-EN. Sumaryczna objętość pojemników byłaby zgodna
z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kunów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza korzystania w zabudowie wielorodzinnej wyłącznie
z pojemników o pojemności 1100 l. Pojemniki typu dzwon o pojemności 1,5 – 2,5 m3 do
zbierania opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (kolor
żółty) oraz szkła (kolor zielony) są własnością Zamawiającego i będą wykorzystywane przy
realizacji zamówienia.
Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie z jakich pojemników (rodzaj, pojemność, sposób załadunku)
przy zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierania odpadów
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie odbierał
odpady:
- z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – w pojemnikach typu
dzwon o pojemności 1,5 – 2,5 m3,
- szkło – w pojemnikach typu dzwon o pojemności 1,5 m3,
- papier i tekturę – w pojemnikach, które zabezpieczy Wykonawca.
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie o braku obowiązku wyposażenia w odpowiednie pojemniki:
- nieruchomości jednorodzinne (pojemniki na zmieszane odpady komunalne).
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zabudowie jednorodzinnej obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
(niesegregowanych) spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na
zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z naszego
doświadczenia wynika, że uzyskanie niniejszego pozwolenia trwa obecnie kilka/kilkanaście
miesięcy, jeśli tak to prosimy o informację czy teren PSZOK (zlokalizowany na terenie bazy
ZGKM przy ul. Partyzantów 47 w Kunowie) spełnia warunki uzyskania pozwolenia na
zbieranie odpadów – zgodnie z obecną ustawą.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
prowadzony jest przez Zamawiającego, a Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ ma

wyposażyć PSZOK w odpowiednie pojemniki i odbierać zgromadzone odpady.
Pytanie 7:
Ile osób na terenie gminy Kunów segreguje odpady?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszyscy mieszkańcy Gminy Kunów segregują odpady 7876 osób.
Pytanie 8:
Ile osób na terenie gminy Kunów nie segreguje odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Kunów brak jest osób niesegregujących
odpady.
Pytanie 9:
Prosimy o przesłanie formularza ofertowego oraz załączników do SIWZ (tj.
wymaganych oświadczeń) w formie edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na stronie
internetowej www.kunow.pl oraz www.bip.kunow.pl.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.
Załącznikiem do wyjaśnień jest:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej,
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu w wersji edytowalnej,
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu w wersji edytowalnej,
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu w wersji edytowalnej,
5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji
edytowalnej,
6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach w wersji edytowalnej,
7) Załącznik nr 8 - Wykaz usług w wersji edytowalnej,
8) Załącznik nr 9 - Wykaz narzędzi w wersji edytowalnej.

